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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 

№ Л-146 от 17.12.2004 г. 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание на 17.12.2004 г., след преглед на приложените 
документи  по преписка № 135/2004 г. за издаване на лицензии на “Булгаргаз” 
ЕАД за извършване на дейностите“обществена доставка на природен газ”, 
“пренос на природен газ”, “транзитен пренос на природен газ” и “съхранение на 
природен газ” и събраните данни от проведеното на 15.12.2004 г. открито 
заседание по преписката, установи следното: 

 
Съгласно § 22, ал. 2, ал. 3 и ал. 4  от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за енергетиката (ЗЕ), в сила от 13.12.2003 г., на “Булгаргаз” ЕАД следва да 
бъдат издадени нови лицензии за дейностите “пренос на природен газ”, “транзитен 
пренос на природен газ”, “съхранение на природен газ” и “обществена доставка на 
природен газ”.  

Във връзка с горното и на основание чл. 9, т. 4 от Наредбата за лицензиране на 
дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и чл. 36, ал. 3 от Устройствения правилник на ДКЕР 
и на нейната администрация (УП) във връзка с  § 22, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ПЗР на ЗЕ 
комисията с решение по протокол № 90/ 09.12.2004 г., т. 1 ДКЕР е открила 
производство за издаване на лицензии за извършване на дейностите “обществена 
доставка на природен газ”, “пренос на природен газ”, “транзитен пренос на природен 
газ” и “съхранение на природен газ” на “Булгаргаз” ЕАД. 

Необходимо условие за издаването на лицензиите по ЗЕ на “Булгаргаз” ЕАД е 
прекратяването на съществуващите лицензии за съхранение на природен газ, за пренос  
на природен газ и  за транзитен пренос на природен газ, издадени на основание ЗЕЕЕ 
(отм.) на дружеството. С решение ДКЕР е необходимо да прекрати лицензия № Л-074-
09/14.02.2001, № Л-075-06/14.02.2001 и № Л-077-10/14.02.2001, издадени на  
“Булгаргаз” ЕАД за дейностите “съхранение на природен газ”, “пренос на природен 
газ”и “транзитен пренос на природен газ”. 

 “Булгаргаз” ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), 
видно от представеното решение за съдебна регистрация на дружеството по ТЗ. 

Дружеството не е в производство по несъстоятелност и не е в процедура по 
ликвидация, съгласно представена декларация, подписана от изпълнителния директор. 
Следователно, издаването на лицензии няма да е в противоречие с изискванията на  
чл. 40, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗЕ. 

Към момента “Булгаргаз” ЕАД изпълнява дейността пренос на природен газ, 
включваща и доставка на природен газ, транзитен пренос на природен газ и съхранение 
на природен газ по силата на лицензии, издадени му на основание отменения ЗЕЕЕ.  

Един от критериите, които ДКЕР е преценявала за издаването на тези лицензии е 
наличието на вещни права върху енергийния обект (газопреносната мрежа и 
съоръженията към нея, както и съоръженията за съхранение на природен газ).  

Следователно за издаването на тези лицензии ДКЕР е установила, че 
дружеството е титуляр на вещни права върху газопреносната мрежа и съоръженията 
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към нея, както и на съоръженията за съхранение на природен газ. От друга страна, § 5, 
ал. 2 от ЗЕЕЕ (отм.), по отношение на енергийните обекти, представляващи елементи от 
съответната газопреносната и транзитната мрежи, които към момента на влизането на 
закона в сила са собственост на потребители, допуска изключение от изискването за 
наличие на вещни права към момента на издаване на лицензията, като регламентира за 
дружеството задължение да изкупи тези обекти. Такова изключение е предвидено и в § 
4, ал. 1 от ПЗР на ЗЕ и срокът за изкупуване не е изтекъл. 

Предвид на изложеното, може да се приеме, “Булгаргаз” ЕАД отговаря на 
изискването на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ.  

С оглед на актуализиране на информацията, на дружеството следва да бъде 
указан определен срок, в който да представи актуални данни за енергийните обекти, 
представляващи елементи от газопреносната мрежа и съоръженията към нея, както и 
съоръженията за съхранение на природен газ. 

Друг критерий, който ДКЕР е преценявала, при издаването на подлежащите на 
прекратяване  лицензии за пренос на природен газ, за съхранение на природен газ и за 
транзитен пренос на природен газ е наличието на технически възможности, човешки 
ресурси и организационна структура на дружеството за осъществяване на дейността по 
лицензиите. Следователно, за издаването на тези лицензии ДКЕР е установила, че в 
“Булгаргаз” ЕАД са налице горепосочените изисквания за  упражняване на дейността. 

До юридическото разделяне на “Булгаргаз” ЕАД, съгласно изискванията на ЗЕ, в 
дружеството дейностите, свързани с обществената доставка на природен газ се отделят 
в юридическо и организационно отношение от останалите дейности на “Булгаргаз” 
ЕАД.  Поради това, че структурното разделяне ще се осъществи в рамките на самото 
дружество, то няма да се отрази на съществуващия човешки ресурс, посредством който 
ще се осъществяват дейностите “пренос на природен газ”, “обществена доставка на 
природен газ”, “транзитен пренос на природен газ” и “съхранение на природен газ”. 

Изложените аргументи дават основание да се приеме, че “Булгаргаз” ЕАД към 
момента притежава необходимите технически възможности, човешки ресурси и 
организационна структура за упражняване на дейностите “пренос на природен газ”, 
“обществена доставка на природен газ”, “транзитен пренос на природен газ” и 
“съхранение на природен газ” 

Относно изискването за финансови възможности за осъществяване на 
лицензионните дейности, е направен анализ на дружеството въз основа на представен 
одитиран финансов отчет към 31.12.2003 г., в резултат на което е констатирано, че 
“Булгаргаз” ЕАД приключва отчетната година с положителен финансов резултат и има 
добри финансови показатели. Предвид на това, може да се приеме, че дружеството към 
момента притежава необходимите финансови възможности, средства и обезпечения за 
упражняване на дейностите “пренос на природен газ”, “обществена доставка на 
природен газ”, “транзитен пренос на природен газ” и “съхранение на природен газ” 

Съгласно изискванията на НЛДЕ правилата за работа с потребителите са 
приложение и част от условията на лицензиите за “пренос на природен газ”, 
“обществена доставка на природен газ” и “съхранение на природен газ”.  С оглед на 
това, на дружеството следва да бъде указан определен срок, в който да представи в 
ДКЕР, отговарящ на изискванията на ЗЕ, проект на правила за работа с потребителите, 
които да бъдат единни за дейностите и който проект след изпълнение на 
законоустановените процедури да се утвърди от комисията и да стане неразделна част 
от лицензиите за пренос на природен газ, за обществена доставка на  природен газ и за 
съхранение на природен газ. 

Съгласно изискванията на НЛДЕ бизнес планът е приложение и част от 
условията на лицензиите. С оглед на това, на дружеството следва да бъде указан 
определен срок, в който да представи в ДКЕР, отговарящ на изискванията на ЗЕ, проект 
на бизнес план за дейностите, който след изпълнение на законоустановените процедури 
да се утвърди от комисията и да стане неразделна част от лицензиите. 
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 Дейностите “съхранение на природен газ”, “пренос на природен газ”и 
“транзитен пренос на природен газ”, подлежащи на лицензиране по ЗЕ, са били 
включени в обхвата на подлежащите на прекратяване лицензии № Л-074-09/14.02.2001, 
№ Л-075-06/14.02.2001 и № Л-077-10/14.02.2001, чиято територия е била територията 
на Република България. Поради това, при издаването на новите лицензии, територията, 
на които “Булгаргаз” ЕАД ще осъществява лицензионните дейности следва да остане 
непроменена. 

Съгласно § 22, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ПЗР на ЗЕ на “Булгаргаз” ЕАД се издават 
нови лицензии за осъществяване на дейностите  “пренос на природен газ”, “обществена 
доставка на природен газ”, “транзитен пренос на природен газ” и “съхранение на 
природен газ”. С оглед на това, че не е налице хипотеза на преиздаване, а хипотеза на 
издаване на нови лицензии,  ДКЕР по оригинерен способ следва да определи нов срок 
на тези лицензии. От друга страна, следва да бъде отчетен и факта, че “Булгаргаз” ЕАД 
до момента осъществява посочените дейности и за да не бъде нарушен един от 
основните принципи на правото, съгласно който новият закон не може да преурежда 
фактически състави, като създава по-неблагоприятно положение в сравнение с досега 
съществуващото, новият срок на лицензиите не може да бъде по-малък от остатъка от 
срока на прекратената лицензия.  
 
 

Предвид гореизложеното, 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

Р Е Ш И: 
1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЕ и § 22, ал. 3 от ПЗР на ЗЕ във 

връзка с чл. 21, т. 1 от Закона за енергетиката, 
издава на  “Булгаргаз” EАД,  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, 

ж. к. “Люлин 2”, бул. ”Панчо Владигеров” №66, БУЛСТАТ 831373560 Ю, 
данъчен номер 3222043203, регистрирано с решение по ф. д. №1371/1990 г. 
по описа на Софийски градски съд под №10295, том 147, стр. 2 

лицензия № Л- 146/17.12.2004 г. за извършване на дейността “пренос 
на природен газ”, на територията на страната за срок от 32 години - 
Приложение № 1 към това решение. 

 
2. На основание чл. 39, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката и § 22, ал. 2 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката във връзка с 
чл. 21, т. 1 от Закона за енергетиката, 

издава на  “Булгаргаз” EАД,  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, 

ж. к. “Люлин 2”, бул. ”Панчо Владигеров” №66, БУЛСТАТ 831373560 Ю, 
данъчен номер 3222043203, регистрирано с решение по ф. д. №1371/1990 г. 
по описа на Софийски градски съд под №10295, том 147, стр. 2 

лицензия № Л-146/17.12.2004 г. за извършване на дейността 
“обществена доставка на природен газ”, на територията на страната за срок 
от 32 години - Приложение № 2 към това решение. 



 

 4

3. На основание чл. 39, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и § 22, ал. 4 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката във връзка с 
чл. 21, т. 1 от Закона за енергетиката, 

издава на  “Булгаргаз” EАД,  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, 

ж. к. “Люлин 2”, бул. ”Панчо Владигеров” №66, БУЛСТАТ 831373560 Ю, 
данъчен номер 3222043203, регистрирано с решение по ф. д. №1371/1990 г. 
по описа на Софийски градски съд под №10295, том 147, стр. 2 

лицензия № Л- 146 /17.12.2004 г. за извършване на дейността “съхранение 
на природен газ”, на територията на страната за срок от 32 години - Приложение 
№ 3 към това решение. 

4. На основание чл. 39, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката и § 22, ал. 3 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката във връзка с 
чл. 21, т. 1 от Закона за енергетиката, 

издава на  “Булгаргаз” EАД,  
със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, 

ж. к. “Люлин 2”, бул. ”Панчо Владигеров” №66, БУЛСТАТ 831373560 Ю, 
данъчен номер 3222043203, регистрирано с решение по ф. д. №1371/1990 г. 
по описа на Софийски градски съд под №10295, том 147, стр. 2 

лицензия № Л-146/17.12.2004 г. за извършване на дейността 
“транзитен пренос на природен газ”, на територията на страната за срок от 
32 години - Приложение № 4 към това решение. 

5. Задължава “Булгаргаз” EАД в срок от 4 (четири) месеца от 
връчване на това решение да представи в ДКЕР: 

5.1. Списък на обектите, чрез които се осъществява дейностите “пренос на 
природен газ”, “транзитен пренос на природен газ”, “съхранение на природен газ”  с 
техните технически характеристики и местата за измерване на природния газ;  

5.2. Списък на активите, чрез които се осъществява дейността “обществена 
доставка на природен газ”, с описание на функциите и техните технически 
характеристики; 

5.3. Проект на Правила за работа с потребителите, които да бъдат единни за 
дейностите “пренос на природен газ”, “обществена доставка на природен газ” и 
“съхранение на природен газ”; 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок. 


